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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 75. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    1 Célelőirányzatok

      75
Nemzeti Hauszmann 
Terv

[11 196,6] 1     196,6 /-10 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      33
Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása

[61 242,9] 41     242,9
/-20 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 3     910,0
/-20 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 10     000,0 /-100 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXI. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

  2
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó 
kiadások

    1 Nyugellátások
      1 Öregségi nyugdíj
        3 Férfiak korhatár alatti nyugellátása 150     000,0 /+150 000,0 m. kiadás/
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Indokolás 

Ma Magyarországon annak valószínűsége, hogy egy férfi megéri a 65. életévét, csak 64%, ez
érettségi alatti végzettségűeknél 50% alatt van. Tehát minden második férfi meghal 65 éves
kora előtt. Ez ma abszurd. Svédországban a férfiak 82%-a, tehát 10 férfi közül több mint 8
megéri a 65. évét. Ennek egyik oka a fogyasztói társadalom által okozott tartós stressz állapota,
ilyen  például  a  munkahelyi  bizonytalanság”.  E  valós  helyzetképet  2009-ben  Kopp  Mária
vázolta  egy  beszélgetés  alkalmával  az  egyik
televíziós csatorna műsorában. Sajnos ez azóta sem változott. E helyzetet nem csak egyénileg,
de társadalmi szinten is súlyosbítja az, hogy egyes munkahelyeken 50-55 évesen megválnak a
foglalkoztatottól, ezek a férfiak sokkal nehezebben tudnak újra elhelyezkedni, ez az oka annak,
hogy nagyon magas a  munkanélküliek vagy állástalanok száma ebben az életkorban.  Ez a
bizonytalan helyzet a kilátástalanság pedig a fent említett tartós stressz állapotához vezet és a
korai  elhalálozáshoz.
Ezek az adatok sajnos valósak és egyáltalán nem kívánatosak nemzetünk számára. Nem jó,
nem  tisztességes  és  nem  igazságos  az,  hogy  egy  férfiember,  aki  végigdolgozta  az  életét
becsülettel,  a  nyugdíjas  évei  előtti  években  egy  esetleges  elbocsájtás,  leépítés  miatt  adott
esetben  megalázottan  és  segélyből  tengődve  töltse  el  azt  az  időt,  ami  még  hátra  van  a
nyugdíjig.
A Jobbik szakmai álláspontja az, hogy meg kell nyitni a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba
vonulás  lehetőségét  a  férfiak  számára  is.  Véleményünk  szerint  ez  akár  a  feketegazdaság
kifehérítéséhez is hozzájárulhatna, hiszen a munkavállalóknak alapvető érdeke lenne az, hogy a
negyven évben eltöltött munkaviszony bejelentett legyen. Ezen kívül az így nyugdíjba vonulók
álláshelyeit  a  piac  betöltené  fiatalabb  munkavállalókkal,  így  csökkenne  a  fiatalok
munkanélküliségi  mutatója,  kivándorlási  hajlama.  A javaslat  következménye  lenne,  hogy a
szociális  kiadások  is  csökkennének.
Egy 2017-ben készült  felmérésből  megállapítást  nyert,  hogy a lakosság 76%-a támogatja a
férfiak 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét. A módosító javaslat célja,
hogy  a  férfiak  is  igénybe  tudják  venni  40  év  munkaviszony  után  a  nyugdíjba  vonulás
lehetőségét, melynek társadalmi igénye nem vitatható.
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